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Beste ouder(s), verzorger(s),

De mooie zonnige herfstvakantie ligt al achter ons en we glijden langzamerhand echt de herfst in.
Binnen de school zijn we volop bezig met de basis van taal, lezen en rekenen, maar ook met
thematisch werken. Bij de kleuters op dit moment het thema gezondheid. En over een paar weken
uiteraard Sinterklaas. En bij de groepen 3 t/m 8 thema’s van I.P.C.
Met name voor de midden en bovenbouwgroepen is het van belang zelf
informatie te gaan zoeken en te verwerken. Dat gebeurt op dit moment door
het lezen van boeken en het zoeken van informatie op internet. De devices die
op dit moment op school gebruikt worden zijn echter ontoereikend. Daarom
zijn we bezig om dit aantal uit te bereiden. Iets wat de kinderen heel hard
toejuichen.
Ook zijn we gestart met het melden van verlof en absentie melden op ouderportaal. Voor iedereen
nog even wennen, maar het loopt al heel goed. Heeft u nog tips hierover, laat ons dat zeker even
weten.
Hartelijke groet,
Monique Klaassen
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Studiedag
Op donderdag 8 november aanstaande zijn alle leerlingen vrij. Wij hebben als team een studiedag.
Daarin zitten gezamenlijke onderdelen met de collega’s van de Vossenberg en hebben wij ook onze
‘eigen’ studies. Deze dag staat voor het Kwekkeveld in het teken van onder andere KIJK
observatiesysteem voor kleuters en IPC.
IPC in de bovenbouw
Het was een leuk project. Wij vonden het leuk om proef/voel/ruik/zicht
lab de doen. Wij vonden het interessant. Af en toe was het saai maar
meestal was het leuk. We deden vaak andere dingen. En samen werken
was ook leuk. Heel vaak deden we op de computer opzoeken. Het
saaiste was over cacao opzoeken. De wikkels ontwerpen waren we heel
creatief in. En de reclameposter waren we dat ook.
Groetjes van Lars & Daan uit groep 6/7
Welkom op onze school
Wij heten de leerlingen die in oktober zijn gestart op onze school van harte welkom!






Fleur van Bergen
Jidde Schevers
Lou van Breugel
Deborah Tsegay
Chelsea van Stiphout

Wij wensen jullie veel plezier toe op onze school!

Thematisch werken bij de kleuters
In de groepen 1 en 2 werken we op dit moment rondom
het thema ‘gezondheid’.
In de klas komen thema’s tot leven. Alle kinderen
beleven het en werken ermee. Dat versterkt de
betrokkenheid bij het onderwerp en motivatie om te
spelen en te werken. Kleuters zijn dagelijks volop in
ontwikkeling.
We zijn in groep 1/2 inmiddels gestart met een nieuw
thema. Ongeveer 4 weken werken we over
“gezondheid”. We hebben in elke klas een leerrijke
omgeving gecreëerd; de huishoek is omgebouwd tot
dokterspraktijk waarin kinderen elkaar kunnen
verzorgen, de ogentest kunnen doen, elkaar kunnen
meten en onderzoeken. Er is een apotheek waarin de
kinderen recepten kunnen schrijven, pillen in potjes
kunnen tellen en medicijnen kunnen wegen.

In de kring leren we samen met Raai de kraai ook dat gezond eten en bewegen belangrijk zijn
voor je gezondheid. We leren hoe we elkaar kunnen “meten” en er is ruimte om ervaringen
rondom het thema te delen.
De kinderen bouwen ziekenhuizen van blokjes, maken een ambulance op de kralenplank of
kiezen voor het knutselen van een bed van stroken.
Elke groep krijgt zelfs een echte dokter op bezoek, die de kinderen op hun niveau een kijkje laat
nemen in de medische wereld.
Door verschillende activiteiten aan te bieden, bied je voor elk kind de ruimte om op zijn eigen
manier te leren. Gevarieerd leren is belangrijk om tegemoet te komen aan de verschillende
behoeften. Elk kind leert anders.
Elke dag komen de kleuters met enthousiasme binnen; klaar voor weer een nieuwe dag vol
verwondering en leermomentjes!
Stagiaires van Pabo de Kempel
Dit jaar hebben we binnen ons EBC maar liefst 7 studenten van de Pabo, waarvan er 6 bij ons op
school stagelopen. In deze en komende nieuwsbrieven stellen ze zich aan u voor.

Hallo allemaal!
Mijn naam is Pleun van de Ven. Ik ben 18 jaar en ik kom uit Berlicum. Ik
heb een broertje, een zus, een broer en 3 katten. Ik houd van dansen
en van kinderen. Ik heb al ervaring met kinderen. Ik pas regelmatig op
en ik heb afgelopen jaar elke week 13 kleuters dansles gegeven.
Nu studeer ik in Helmond op de Kempel en loop ik stage hier op het
Kwekkeveld in groep 3 bij juf Imke en Astrid.
Ik heb nu al een paar dagen stage gelopen in deze klas en vind het een
gezellig clubje!
Ik kijk nu al uit naar de volgende stagedagen en hoop dat de kinderen
veel van mij kunnen leren, maar ik hoop ook dat ik van hun kan leren!

Hallo,
Ik ben Nikki van Dijk, 23 jaar oud en woon in het altijd gezellige Schijndel. Een
groot aantal zullen mij al kennen als trainster van Turondo Dance. Naast
fanatieke danseres ben ik ook 2de jaars Pabo student op de Kempel in
Helmond. Voor een aantal weken loop ik nu al stagelopen in groep 6C bij
Claudia. Hier zal ik t/m eind Januari te vinden zijn. Ik kijk met heel veel plezier
uit naar de rest van de stageperiode.

GEZOCHT! Helpende handen voor het ophalen van oud papier
We zijn heel blij dat er 1 aanmelding binnen is gekomen, maar dit is nog niet genoeg. Daarom
nogmaals deze oproep!
Zoals u wellicht wel weet, wordt er in Schijndel oud papier opgehaald door de verenigingen. Ook
onze school haalt 1x per maand oud papier op in de wijk. Hiervoor ontvangen wij van de gemeente
een vergoeding, die weer te goede komt aan onze kinderen.
De coördinatie ligt in handen bij Anton van den Broek.
Anton heeft aangegeven aan het einde van dit schooljaar te willen stoppen met de coördinerende
taken en daarom zijn wij op zoek naar iemand die hem wil vervangen.
Wat houdt deze taak in?
 Je benadert vrijwilligers en spreekt met hen af, wanneer ze aan de beurt zijn om het oud
papier op te halen.
 Je bent aanspreekpunt voor de vrijwilligers
 Je bent op de zaterdagen van ophalen de hele dag beschikbaar, om de vrijwilligers aan te
sturen
Anton wil je graag helpen bij het vormgeven van deze taak en je bent welkom om met hem “mee te
lopen”.
Daarnaast breiden we ook graag de vrijwilligersgroep uit. Op dit moment zijn er zo’n 30 ouders die
helpen met het ophalen van het oud papier, maar het is fijn als we nog wat ouders of opa’s of oma’s
kunnen toevoegen.
 1 à 2x per jaar word je ingepland om oud papier op te halen
 Ophaaldag is altijd de 3e zaterdag van de maand
Heb je interesse in de taak van coördinator of heb je zin om als vrijwilliger een handje te helpen? Laat
dit dan weten aan juf Chantal Oosterhuis per mail c.oosterhuis@skoposschijndel.nl of via een
berichtje op ouderportaal. We ontvangen uw reactie graag voor 30 november a.s.

KIJK observatiesysteem
Dit schooljaar zijn we gestart met een pilot rondom een nieuw
observatiesysteem voor de kleuters. Op dit moment zijn we gestart
met KIJK. Dit is een andere manier van observeren en registreren van
de kinddoelen van de kleuters dan we voorheen hadden. We worden
hierin begeleid door Bazalt educatie. Op 8 november hebben we een
studiemoment hierover.

